
  

 

 
 

 
 
 

II CAMPIONATO GALEGO DA FORMACIÓN PROFESIONAL 
GALICIASKILLS 2012 

 
 31 Tecnoloxía da moda 

 

 

 

 

Convoca: 

 

 
 

 

Patrocina: 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

Obxectivos 
 

- A posta en valor da calidade e o atractivo das ensinanzas de formación profesional 
da familia profesional de Téxtil, confección e pel, que se imparten nos centros da 
nosa comunidade autónoma. 

- Motivar o alumnado para a mellora da calidade da FP.  
- Recoñecer e estimular o labor do profesorado.  
- Potenciar as relacións dos centros nos que se imparten estas ensinanzas coas 

empresas deste sector.  
- Seleccionar o competidor que represente a Galicia no skill de tecnoloxía da moda na 

Olimpíada de Formación Profesional SpainSkills 2013. 
 

 

Data e lugar de celebración 

A competición celebrarase no CIFP Paseo das Pontes da Coruña o día 29 de outubro. 

Participantes 
 
CENTROS ALUMNADO PROFESORADO-TITOR 

Felipe Amaya Iglesias Mª José Ramallal Mosquera CIFP Paseo das Pontes 

(A Coruña) 

  
Raquel Suárez Pérez Joaquina Fretes Juvino 

Fátima Rodríguez Patón Paz García Piloñeta 

María Ogando Méndez Dolores Seoane Iglesias 

CIFP Manuel Antonio 

(Vigo) 

  
Rocío Fernández Pérez Consuelo Carneiro Varela 

 
 
Indumentaria 
 
Non é necesario que os participantes vistan indumentaria de traballo con características 
especiais. 
 
 
Materiais e ferramentas a aportar polos participantes 
As ferramentas propias da profesión: 

- Tesoiras  
- Cinta de medir 
- Lapis 
- Xiz de xastre 



  

 

- Alfinetes 
- Regras 
- Útil curvo para debuxar patróns 
- Abridor de puntadas 
- Reloxo. 
 

Descrición da proba 
 
A proba consistirá na elaboración dun Pantalón curto con forma evasé.  
Disporase de 3 horas, penalizando o xurado, as que se presenten fora de tempo.  
O xurado valorará de forma obxectiva e subxectiva a parte técnica: manexo de ferramentas, 
patróns, limpeza, orden etc. 
 

 

Criterios de avaliación e/ou puntuación  

 
 Subxectiva Obxectiva  Total  

Transformacións 

de patróns 

 10 10 

Marcada e corte  10 10 

Medidas do 

pantalón con 

respecto ao patrón 

 10 10 

Aspecto xeral 20  20 

Calidade final 10 40 50 

Total  30 70 100 

 

 
Xurado 
 
Será o responsable da avaliación dos participantes. A súa decisión será inapelable. 
Estará constituído por dona Antonia Polo Grandío, experta do skill de tecnoloxía da moda 
de Galicia, que será a presidenta do xurado, polo profesorado da especialidade e por 
representantes das empresas patrocinadoras de ser o caso.  
 
 
Premios 
 

- O competidor con maior puntuación obterá a medalla de ouro no skill de tecnoloxía 
da moda, e representará a Comunidade Autónoma de Galicia na olimpíada 
Spainskills 2013. 

- O competidor coa seguinte mellor puntuación en cada skill obterá a medalla de prata 
nese skill, e será o suplente para representar a Galicia na olimpíada Spainskills 2013. 

- Os premios faranse públicos nun acto conxunto de entrega de premios e diplomas. 
- Se o considera oportuno o xurado algún premio pode quedar deserto. 
- Todos os competidores recibirán un diploma que certifique a súa participación en 

Galiciaskills 2012. 


